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INTERPELACJA NR 76 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Możliwości zakupu armatki śnieżnej do naśnieżania górek saneczkowych w dzielnicy. 
 

 Obecny rok jest pierwszym rokiem funkcjonowania górki saneczkowej w dzielnicy, zlokalizowanej 

przy przepompowni Nowodwory, a zbudowanej w ramach budżetu obywatelskiego, po zgłoszeniu przeze mnie 

projektu. Niestety skąpe opady śniegu sprawiły, że górka ta funkcjonowała przez ok. 10 dni. W kierunku górki 

ciągnęły wówczas tłumy rodziców z dziećmi: 

 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

 

 W pozostałych dniach brak śniegu, mimo mrozu, „uniemożliwił” jej wykorzystanie. 

 Z pewnością czas funkcjonowania górki można przedłużyć kupując na potrzeby BOS armatkę śnieżną. 

W edycji budżetu obywatelskiego 2016/2017 złożyłem stosowny projekt, ale okazało się że do urzędników UD 

Białołęka, po wysyłce w dniu 15 stycznia listem poleconym z wymaganą liczbą podpisów, trafił on zbyt późno i 

nie ma szans na realizację. 

 

 W związku z powyższym proszę, w imieniu wszystkich mieszkańców, którzy mieli już okazję 

korzystać z górki, świetnie się bawiąc, a także tych, którzy nie mieli okazji z niej skorzystać, a chcieliby to 

zrobić, o zakup armatki śnieżnej do naśnieżania górki. Taki zakup zrealizowany w 2016 r. pozwoliłby zimą 

2016/2017 naśnieżać nie tylko górkę na Nowodworach Południowych, ale i górkę, która powstanie w 2016 r. 

przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek na ul. Ruskowy Bród, obok parkingu zlokalizowanego na działce 

51/5 (https://bp2016warszawa.zetwibo.pl/taskPropose/3228 ). 

Szacowany koszt tego typu urządzenia to ok. 50.000 zł. 
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